Абітурієнт-92
ПРАВИЛА
ДО

Факультет електроніки та енергетики
Електротехніка
100 50 Електричні станції
Електроенергетичні системи
та мережі
Електропостачання
Теплотехніка
25 — Енергетика теплотехнології
Факультет радіоелектроніки
Радіотехніка та
зв’язок
75 25 Радіотехніка
Електроніка
50 25 Мікроелектроніка та напів
провідникові прилади
Факультет інформаційних технологій та
комп’ютерної
інженерії
Програмне
забезпечення
Комп’ютерні інфор
75 — обчислювальної техніки та
маційні технології
автоматизованих систем
Обчислювальні ма ини, коКомп’ютерна
50 — мплекси, системи та мереінженерія
режі
Факультет автоматики
100 25 Автоматика та управління в
Автоматика
технічних системах
Факультет будівництва
100 50 Промислове та
цивільне
Будівництво
будівництво
Факультет радіоелектронного
апаратобудування
Конструювання та
техноРадіоелектронне
150 25 логія електронних та
об
апаратобудування
числювальних засобів.
Конструювання та техноло
гія радіоелектронних засо
бів
машинобудування
Факультет технології
Технологія машинобудуван
ня. Металорізальні верста
Машинобудування 100 25
ти та інструменти
Факультет транспортного машинобудування та триботехніки
Транспортне
Автомобілі та автомобільне
машинобудування
50 25 господарство
V
Обладнання та технологія,
Технологія
підвищення
зноностійкості
обладнання
50 — і відновлення деталей ма
шин та апаратів,
Факультет фундаментальної та економічної підготовки
Економіка та управління в
Менеджмент
50 — машинобудуванні.
>
Економіка та управління в
будівництві

Головний корпус ВПІ

ВІННИЦЬКОГО

ПРИЙОМУ

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ НА 1992 РІК.

1. До Вінницького полі середню, школу з медаллю,
технічного інституту (ВП І) технікум з відзнакою або
приймаються
громадяни
середнє
профте>4училище
України, що мають серед на базі
8 класів з відзна
ню
освіту.
Підготовка кою,
зараховуються
до
громадян зарубіжних кра ВПІ
за умови складання
їн здійснюється
за м іж  першого іспиту
з фізики
народними угодами, урядо з оцінкою 5 («відмінно»).
вими
угодами
з міжна
10.
Випускники матема
родними
й громадськими
організаціями,
а також на тичних
класів фізико-маоснові договорів та контрак тематичної середньої шко
тів,
які укладаються між ли N2 17 м. Вінниці та ма
вищими учбовими закладами, тематичних класів
анало
фірмами, організаціями, при гічних шкіл обласних цент
суміжних з
ватними особами зарубіжних рів областей,
країн.
Вінницькою, тобто,
Черкас,
2. Всі вступники корис Кіровограда, ~ Одеси, Чер
нівців, Києва,
Житомира,
туються рівними
правами.
Обмеження
допускаються Хмельницького, які провчи
перед
тільки за медичними показ лись у цих класах
никами.
випуском
не менше трьох
що стверджується
3. Прийом документів на років,
школи, та
не
денну форму навчання про довідкою
в атестаті,
водиться з 25 червня
по мають трійок
за
15 липня,
вступні
іспи зараховуються до вузу
ти — з 16 липня. Зараху- результатами
співбесіди
ваня на денну форму нав без вступних
іспитів.
Для зарахування
випуск
чання проводиться не пізні
ше 5 серпня, а на заочну ників
математичних
шкіл
форму — не пізніше
10 по
кожній
спеціальності
днів
після
закінчення
виділяється до 50% зага
кількості
наявних
вступних
іспитів. Особи, льної
місць.
які вступають
на заочну
Вступники цієї категорії,
форму навчання,
подають
після
заяви
і документи
до що подадуть заяви
да
вступу, складають іспити в заповнення вакансій з
ті ж терміни, що і вступ ної спеціальності і відмов
ники на денне відділення. ляться від зарахування
на
Прийом на вечірнє від спеціальності, на яких
ще
ділення не проводиться.
будуть вакансії, складають
вступні іспити на загальних
4. До заяви про прийом засадах.
до вузу вступники додають
Прийом заяв і докумен
документ про середню осві тів від випускників матема
ту в оригіналі, медичну до тичних шкіл та співбесіди
відку
за
формою
086-У, провадяться
за затверд
виписку з трудової книж женим графіком до 1 лип
ки (для
осіб, які мають ня включно,
після 1 лип
стаж роботи), 6 фотокарток ня пільгові умови для них
розміром
3x4 та особисто не діють.
пред’являють паспорт. Гро
мадяни
зарубіжних країн
11. Випускники техніку
додають
договір
(контр му електронних
приладів
Вінниці
спеціальності
акт) на підготовку
з га м.
рантією повної
компенса 2301
зараховуються
на
ції затрат
на підготовку. спеціальність
ВПІ 2303, а
спеціальність 2002 на спе
5.
Випускникам
техні ціальність ВПІ 2003 на тих
кумів та середніх профе же умовах,
що і
випуск
сійно - технічних училищ ники фізико - математично'1'
надається право вступу до школи N2 17.
вузу безпосередньо після
закінчення
цих закладів.
12. Для випускників 1992
року м. Вінниці, які нав
6. Вступні
іспити
до чаються
на
«добре»
та
ВПІ в 1992 році складаю «відмінно»
і
бажають
ться
з фізики, математики вступити до ВПІ, проводи
та російської або україн ться експеримент в базо
ської мови, Іспит на знання вих
середніх
школах, а
мови проводиться у формі також ПТУ
№ 4 та ПТУ
диктанту.
№ 11 по прийому випуск
7. Білети письмових іспи них іспитів з математики
тів з фізики та математи (письмово) та диктанту
в
ки включають
два теоре присутності
представників
тичні питання і три
задачі ВПІ з подальшим затверд
(приклади).
Теоретичні пи женням цих оцінок
пред
тання мають складність 1,5 метними
комісіями
ВПІ
бала та 1 бал. задачі:
од 7а зарахуванням
їх як
на—-1,5 та дві — по 0,5 ба вступних іспитів до ВПІ.
ла. Оцінки за диктант та
Результат
експерименту
кож виставляються з поло зараховується за умови, що
винами бала.
абітурієнт набере 8 балів
і більше без «трійок»,
а
8. Мінімальною задовіль також матиме атестат (дип
ною
оцінкою вважається лом) без «трійок».
три бали. У
разі набран
Третій іспит
— з фізи
ня від нуля до 2,5 балів ки (письмово) абітурієнти,
виставляється
оцінка
«не яким зараховано результат
задовільно»,
експерименту,
складають
9. Особи,
які закінчили У ВПІ.

Абітурієнти
—: учасники
експерименту повинні
зда
ти заяви
про вступ
до
ВПІ й документи не пізні
ше 5 липня.
Абітурієнти,
ЯКИМ
ОЦІН
КИ по експерименту не за
тверджені,
або ті з них,
що здадуть документи після
5 липня, складають вступні
іспити до ВПІ
на загаль
них засадах,
Перелік базових шкіл за
тверджується рішенням при
ймальної
комісії ВПІ,
а
порядок складання іспитів
— спільним наказом рек
тора ВПІ та заступника го
лови міськвиконкому.
13. Відповідно до зако
ну України про
пріоритет
ний розвиток села здійсню
ється цільовий прийом ви
пускників
сільських шкіл
України за індивідуальними
договорами зр направлен
ням колгоспів, радгоспів, ін
ших організацій, розташо
ваних у сільській
місце
вості,
що
обслуговують
агропромисловий комплекс,
у тому числі, цукрові за
води,
на
спеціальності:
1206 — 25
чол.; 1002—
12 чол.;
1004— 25 чол,;
2101 — 25 чол.;
2903 —
50 чол.; 1505 — 25
чол.
Вступні іспити в цільові
групи складаються
,з усіх
предметів українською мо
вою. Мова навчання в ін
ституті для студентів
ці
льових
груп — українсь
ка.
Вступники, які не
про
йдуть за конкурсом до ці
льових груп, мають право
брати участь у загальному
конкурсі на ті ж спеціаль
ності.
14. Особи, які
без по
важних причин не з ’явились
на
вступні
(іспити
або
одержали
незадовільну
оцінку, до наступних іспи
тів не допускаються.
15. Особи, які успішно
склали вступні Іспити, за
раховуються до
вузу за
конкурсом відповідно
до
кількості набраних
балів.
Прохідні
бали встанов
люються двох рівнів: 1) на
спеціальність; 2)
на
гру
пу спеціальностей.
Групи
спеціальностей визначаються
приймальною комісією.
16. Поза конкурсом при
умові
успішної
здачі
вступних іспитів зарахову
ються:
—діти - сироти, діти, які
залишилися
без опіки ба
тьків,
Інваліди І
та
II груп, яким
не проти
показано навчання в ВПІ,
військовослужбовці,
зві
льнені в запас, які корис
туються
урядовими піль
гами, особи, що
користую
ться
пільгами,
встанов
леними Законом
України
«Про статус І соціальний
захист громадян,
які по
страждали від Чорнобильсь
кої катастрофи» (І та II
категорії).
17. Випускники підготов
чого
відділення
беруть

участь
у загальному кон
курсі з оцінками, які во
ни одержали на
випуск
них іспитах. ТІ
з них, що
проходять
підготовку за
контрактами з ... організа
ціями
агропромислового
комплексу,
зараховуються
на обрані спеціальності за
умови отримання позитив
них оцінок на випускних
іспитах,
18.
Серед осіб, що ус
пішно
склали іспити на
заочну
форму
навчання,
в першу чергу
зарахову
ються ті, що працюють за
обраною спеціальністю не
менше двох років, і випускнені
в запас із збройних
сил,
що прослужили
не
менше двох років і випуск
ники середніх
спеціальних
навчальних
закладів
та
профтехучилищ, що мають
дипломи за профілем обра
ної спеціальності.
Абіту
рієнти,
що не мають ви
робничого стажу, зарахову
ються останніми при
на'ЯВНОСТІ
відьних місць.
19. Серед
абітуоієнтів
що наберуть- напівпрохідні
бали, перевага- яри зараху
ванні надається
особам:
1) які мають пільги Ні та
IV категорії відповідно до
закону: «Про статус І со
ціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастро
фи», 2) які мають серед
ню освіту з обраної
спе
ціальності, професійну орі
єнтацію та кращі оцінки в
атестаті,
3)
враховується
стаж роботи до вступу в
Інститут.
20. Апеляції абітурієнтів
розглядаються в день ого
лошення
результатів від
повідного іспиту апеляцій
ними кфісйями.
ПРИМІТКИ
1. Співбесіди на ф а ку л ь 
тетах з випускниками ф ізматшкіл проводяться
26,
27 і 29 червня, зарахування
— 30, червня.
2. Групи
спеціальностей
(до п. 15 Правил прийому):
а) радіоелектронне апара
тобудування,
радіотехніка,
електроніка.
б) машинобудування, тра
нспортне машинобудування,
технологічне
обладнання,
будівництво, теплоенергети
ка, менеджмент.
'ві) комп’ ютерна інжене-'
іЦя, комп’ютерні інформа
ційні технології, електротех
ніка, автоматика.
3. Документи, що додаю
ться до заяви (крім доку
мента про освіту),
повин
ні бути датовані '1992-м ро
ком.
4. На заочне
відділення
приймаються особи,
для
яких Вінницький
політех
нічний інститут є найближ
чим з обраної спеціально
сті і до місця проживання.
5. Для абітурієнтів
бу
дуть організовані
платні
підготовчі курси:
— шеститижневі (вечірні)
з 1 червня до 15липня;
— двотижневі (денні)
з
2 липня до 15 липня.
Довідки про роботу підго
товчих курсів можна отри
мати по телефону 4-63--44,
Адреса інституту: 286021,
м. Вінниця,
Хмельницьке
шосе, 95, ВПІ.
Телефон для довідок
4-74-87.
Приймальна

комісія.

*
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
ТА ЕНЕРГЕТИКИ
Заснований у 1969
році.
За цей час факультет підго
тував понад 2500 кваліфіко
ваних спеціалістів для
на
родного господарства, а та
кож спеціалістів для інозем
них країн. Тут сформувався
висококваліфікований
про
фесорсько викладацький
колектив, у складі якого по
над 60 викладачів, академік,
три доктори, понад 50 кан
дидатів наук, в тому числі 15
випускників нашого факуль
тету, які по закінченні ВП!
захистили дисертації.
На протязі року факуль
тет вже працює за тристу
пеневою системою навчання:
бакалавр — інженер - ма
гістр.
По закінченню чотириріч
ного навчання студенти от
римають диплом бакалавра.
Далі бажаючі можуть продо
вжувати навчання на п’ятому
курсі, закінчивши який, оде
ржать диплом інженера
по
одній з чотирьох спеціально
стей факультету. В майбут
ньому, після здобуття вищої
інженерної освіти, найобдарованіші студенти
зможуть
продовжити навчання (6 та 7
курси) та після
успішного
захисту випускної
роботи
одержати диплом
другого
ступеня — магістра.
Факультет готує фахівців
з слідуючих спеціальностей;
електричні станції,
електро
енергетичні системи та мере
жі, електропостачання
по
галузях, та, починаючи
з
цього року, — з нової спе
ціальності енергетика теплотехнології.
В складі факультету пра
цюють 5 кафедр, які розта
шовані у новому корпусі за
гальною площею понад
12
тисяч
квадратних
метрів.
Особлива увага приділяється
комп’ютерній
грамотності
студентів, самостійній робо
ті над учбовим
матеріалом,
впровадженню в навчальний
процес передових
методів,
тісній єдності з наукою. На
протязі навчання
студенти
набувають робочу професію
відповідного профілю.
Велика увага приділяється
побуту студентів. Всі іного
родні забезпечуються
гур
тожитком, в якому розташо
вані студентський клуб-кафе
«Промете^», санаторій про
філакторій, де студенти мо
жуть
підправити здоров’я.
Студентське життя — це не
тільки навчання і наука. Ва
жливе місце належить спор
ту, художній самодіяльності
та цікавому дозвіллю, з яких
факультет займає в інститу
ті пррвідні позиції.

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
На
факультеті ведеться
підготовка фахівців за спе
ціальностями 23.01 — «Раді
отехніка та зв’язок» і 20.03
— «Мікроелектроніка та на
півпровідникові прилади».
Бакалаври та
інженери
спеціальності
«Радіотехніка
та зв’язок» готуються
за
експериментальними навчаль
ними планами, як розробники
схем радіоелектронної апара
тури на основі мікромініатю
рної елементної бази.
Радіоінженери
та
бакалаври
можуть працювати на підпри
ємствах
радіоелектронного
профілю,
науково-дослідних
інститутах, а також інжене
рами з виробництва
РЕА,
в організаціях «Ремпобуттехніка», в системах зв’язку та
рад!омовлення.
Підготовкою
спеціалістів
керують кафедри радіотехні

чних пристроїв та теоретич
них основ радіотехніки. Ба
зовими дисциплінами спеціа
льності є «Вища математи
ка», «Основи теорії
кіл»,
«Радіотехнічні кола та сиг
нали», «Аналогові та циф
рові пристрої», «Мікропоцесори та міікро-ЕОМ».
Кафедра мікроелектроніки
гогує спеціалістів мікроелек
троніки
для
підприємств
електронної
промисловості,
науково - дослідних інститу
тів. Це — конструктори-технологи по створенню мікроелектронних напівпровіднико
вих приладів.
Навчально - лабораторну
базу факультету складають;
лабораторія фізики напівпро
відникових приладів, лабора
торія мікроелектроніки
та
мікросхемотехніки, лаборато
рія мікропроцесорів та мікроЕОМ, філіал кафедри мікро
електроніки на в/о
«Жов
тень», філіал кафедри радіо
технічних пристроїв на в/о
«Маяк», лабораторія основ
телевізії та звукотехніки. На
факультеті працює свій об
числювальний центр,
осна
щений сучасною
технікою.
Студенти мають змогу успі
шно поєднувати навчання з
науково - дослідною
робо
тою. Значна увага приділя
ється винахідницькій діяль
ності студентів.

ІНОФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА
КОМП’ЮТЕРНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ
Готує фахівців з обчислю
вальної техніки.
Випускни
ки працюють в науково-дос
лідних інститутах, на підпри
ємствах по розробці і виго
товленню засобів
обчислю
вальної техніки, програміста
ми.
Вчитися на цьому
факу
льтеті легко тим, хто добре
працює над собою, і важ
ко тим, хто має забагато
амбіцій і думає, що
його
«вивезе» природній хист.
Факультет готує інженерів
двох спеціальностей:
перша Б. 46 — «Ком п’ю
терні інформаційні технології»
і друга Б. 47 — «Комп’ю
терна інженерія». Через
4
роки ви отримуєте вищу ос
віту і відповідне звання ба
калавра, після 5 курсу ста
єте або інжнером-програмістом, або інженером - схемотехніком. Крім ТОГО, піс
ля першого курсу бакалаврату маєте робочу
професію
монтажника або регулюваль
ника радіоелектронної апара
тури.
Отримавши інженерний ди
плом, найздібніші за напра
вленням підприємств можуть
продовжити навчання в магі
стратурі, через два роки по
тому захищають дисертацію
і здобуваюсь вчений с т у 
пінь магістра з спеціальнос
тей «Комп’ютерна
інжене
рія» або «Ком п’ютерні інфо
рмаційні технології».
іншими словами, факуль
тет запрошує до себе
тих,
хто на «ти» з фізикою і ма
тематикою.

АВТОМАТИКИ
Факультет автоматики —
один з найстаріших в інсти
туті, на якому підготовлено
більше 2 тисяч висококвалі
фікованих спеціалістів
для
різних галузей промисловос
ті. Підготовку
спеціалістів
здійснюють кафедра автома
тизованих систем управлін
ня і кафедра автоматики і
інформаційно - вимірюваль
ної техніки. На факультеті
працюють досвідчені фахівці:
5 професорів, 42 доценти і
кандидати наук.

За час навчання студенти
факультету беруть
активну
участь у виконанні різних на
уково - дослідних та дослід
но-конструкторських робіт в
галузі розробки засобів ав
томатики і
інформаційновимірювальної техніки
для
контролю і управління тех
нологічними процесами, ко
мп’ ютерних систем і техно
логій проектування та оброб
ки інформації, автоматизова
них систем для управління
і наукових досліджень, діаг
ностики
радіоелектронної
апаратури. Багато розробок
відзначені нагородами
кон
курсів різного рівня, ефек
тивно використовуються
в
багатьох галузях промисло
вості.
Випускники факультету пра
цюють в науково - дослідних
і проектно - конструкторсь
ких організаціях практично
усіх галузей промисловості.
Студентам факультету за
безпечений найвищий рівень
викладання, широкий
вибір
спеціалізації з
конкретних
напрямків науково - техніч
ної діяльності.

БУДІВНИЦТВА
З початку заснування в
1975
році на факультеті
підготовлено
понад
1800
інженерів-будівельників,
які
працюють в науково-дослід
них та проектних
інсти
тутах,
на будівництві
та
експлуатації
цивільних та
промислових споруд.
Під
готовкою фахівців займаю
ться
5 професорів та ЗО
доцентів, що
працююють
на кафедрах:
архітектури
та інженерного забезпечен"
ня будівництва;
технології,
організації, управління
та
економіки будівництва; буді
вельних
конструкцій, під
валин та фундаментів; тео
ретичної та будівельної ме‘
ханіки;
інформатики
та
психології. Серед
виклада
чів —- значний
прошарок
випускників факультету.
Лабораторії кафедр об
ладнані сучасними прилада
ми
та
обчислювальною
технікою,
устаткуванням
для дослідження будівель
них матеріалів та конструк
цій. Ведеться значна робо
та
з участю студентів по
впровадженню наукових до
сліджень в будівельне ви
робництво.
На факультеті
навчаль
ний процес
організований
за
програмою
технічного
університету, що передба
чає триступеневу
систему
підготовки. Після чотирьох
років
навчання
студенти
отримують кваліфікацію ба
калавра будівництва, а тим,
що проявили нахил до ндукової праці, присвоюється
вчений
ступінь
бакалавра.
Провчившись ще один рік,
випускник
отримує
квалі
фікацію інженера - будівель
ника. Найбільш здібні інженери-будівельники,
про
вчившись ще два роки, от
римують
кваліфікацію
ма
гістра
будівництва, а та
кож при захисті
наукової
роботи — другий
вчений
ступінь магістра.
Випуск
ник
факультету
отримує
також одну, або дві робочі
професії за профілем сво
єї спеціальності.
Бакалавр
будівництва
одержує вищу фундамента
льну підготовку 4 на базі
природничих,
загальнотехнічних,
загальногалузевих
та гуманітарних дисциплін,
яка достатня для займання
посади низового інженернотехнічного
персоналу,
а
саме —- майстра в будіве'
льно-монтажних
організа

ціях та молодшого інженера лаври радіоелектронного апа «Автомобіле- і тракторобуду
в
науково-дослідних
та ратобудування одержують ро вання».
Підготовку інженерів спе
бітничу професію (оператор
проектних
установах.
слюсар-складач, або ціальності 12.06 веде кафе
Інженер-будівельник
на ЕОМ,
буває вищу освіту у галузі монтажник радіоапаратури). дра технології конструкцій
Після завершення підгою них матеріалів і триботехнібудівництва і зможе
пра
цювати виконробом
в бу товки
бакалавра
студенти ки. Студенти одержують фунз
дівельно-монтажних
органі мають можливість
пройти даментальну підготовку
дисципзаціях,
інженером-техно- навчання на другому (інже загальноінженерних
логом по підготовці вироб нерному) і третьому (магіс лін і на ї ї базі — спеціаль
технологій
ництва,
Інженером - кон терському) рівнях за спеці ну з сучасних
підвищення
структором в проектних ор альностями: конструювання відновлення і
ганізаціях,
інженером
та
і технологія електронно-об зносостійкості деталей, необ
науковим співробітником
в числювальної, радіоелектрог- хідного технологічного облад
науково-дослідних оріганіза"
нної, Іопто-електронної або нання, в тому числі на ос
лазерних,
ціях.
медико-електронної апарату нові плазмових,
іонно і- вакуумних та інших
Магістр
будівництва
ри.
цієї
зможе працювати
провід
Факультет має власний об процесів. Випускники
ним фахівцем
в науковою числювальний центр з новіт спеціальності стають інженедослідних
та
проектних
ньою
технікою,
учбові та рами-механіками і працюють
установах,
а
також
ви
науково-дослідні лабораторії, в цехах та відділах машино
кладачем в вищих учбових
де працюють
кваліфіковані будівних підприємств, на ре
монтно відновлювальних
закладах.
спеціалісти і студенти.
На факультеті
ведеться
За участю студентів вико базах, в проектно - констру
підготовка
аспірантів
за
нані
оригінальні
розробки кторських та науково-дослід
спеціальностями:
технологія пристроїв відображення ін них організаціях.
Випускники
спеціальності
та організація виробництва; формації,
медичних, оптопроектування
будівельних електронних,
рідинокриста- 15.02 на базі загально - ін
конструкцій; будівельні ма лічних і лазерних пристроїв, женерної підготовки здобу
теріали та вироби; будівель розроблені програми і алго вають спеціальну з техноло
гії загального
машинобуду
ні та дорожні машини.
ритми для застосування пер
вання, основ конструювання
сональних ЕОМ в конструю
автомобілів і окремих їхніх
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО
ванні і оптимізації техноло
вузлів, діагностики обладна
АПАРАТОБУДУВАННЯ
гічних процесів
радіоелек
ння і засобів автоматизова
тронної
апаратури.
Радіоелектронне апарато
ного проектування. Вони та
Наважтесь.
Ні
пуху,
ні
будування
є стимулятором
кож набувають кваліфікації
прискорення темпів науково- пера!
інженера - механіка і
мо
технічного прогресу Украї
жуть працювати в цехах і
ТЕХНОЛОГІЇ
ни. Радіоелектронні, мікровідділах
автомобілебудівних
МАШИНОБУДУВАННЯ
електронні і мікропроцесор
і автомобілеремонтних заво
Найстаріший у вузі. Перший дів, в проектно - конструк
ні пристрої являють собою
«автоматизований розум» су випуск факультету був і пер торських і науково - дослі
часних роботів (від ракети шим випуском інституту (то дних організаціях з автотра
до автомата для газованої ді ще філіалу КПІ). В цьому нспорту в великих автогосводи), обладнання для ав році з факультету виділився подарствах.
томатизації виробничих про факультет транспортного ма
В складі факультету ще
цесів і контролю за якістю шинобудування і триботехні- дві кафедри: прикладної ме
матеріалів,
продукції
найрізноманітні ки. На трьох відділеннях фа ханіки і опору
ших радіоелектронних засобів культету (денному, вечірньо охорони праці і навколишньо
му
і
заочному)
навчається
го середовища, які ведуть уч
(від телевізійного чи обчис
лювального центру до при відповідно 600, 70, 250 сту бовий процес практично зі
всіма студентами вузу.
ладів побутової електроніки дентів.
З минулого року перейш
На всіх кафедрах прова
та іграшок).
серйозна,*, науковоКонструктори - технологи, ли на підготовку спеціаліс диться
підготовлені в ВПІ, успішно тів за триступеневою фор дослідна робота, до якої за
працюють у науково-вироб мою по університетських на лучаються і студенти, що ви
Після являють схильність до науко
ничих і проектно-конструк вчальних програмах.
торських організаціях, спі чотирьох років студенти здо вої роботи.
Чекаємо поповнення
фа
льних і малих підприємст будуть не тільки базову ви
вах, кооперативах та інже щу освіту та вчений ступінь культету з початком нового
нерних центрах, як правило, бакалавра машинобудування, навчального року і дуже спо
у Вінниці або великих міс а й робітничу професію. Всі діваємось, що до нас прий
бакалаври матимуть
змогу дуть майбутні доктори і кан
тах
України.
після закінчення другого сту дидати наук, як з загально
Робота
конструктора-техпеня впродовж одного року го, так і спеціального машинолога радіоелектронних за
одержати диплом інженера будування.
собів престижна, цікава, але
з спеціальностей «Техноло ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ
ТА
відповідальна, і вимагає на
гія машинобудування», «Тех ЕКОНОМІЧНОЇ
явності й розвитку не тільки
нологія автоматизованого ма ПІДГОТОВКИ
професійної майстерності, а
шинобудування»,
«Проекту
Наймолодший
факультет
й якостей творчої особистос
вання засобів технологічного інституту, який цього року
ті: розвинутої просторової
оснащення автоматизованого вперше набирає
студентів.
уяви, дизайнерського смаку,
виробництва», «Металорізаль На факультеті п’ять кафедр,
здібності і
винахідницької
ні верстати та інструменти». де працюють понад
120
діяльності, вміння працювати
В складі факультету — 4
в колективі, приймати ефек кафедри, серед 44 виклада викладачів. Функціонує три
тивні професіональні рішен чів кафедр — 5 професорів, класи ЕОМ, а також обчи
слювальний центр. Як стру
ня з врахуванням їх соціаль
27 кандидатів наук. Практич ктурний підрозділ до складу
них, економічних, екологіч
но всі дисципліни виклада
них та інших наслідків, ви ються з широким використа факультету входить підгото
вче відділення.
мог етики і права.
нням інтенсивних
методів,
Факультет готуватиме спе
Спеціаліст повинен вільно технічних засобів та комп’ю
володіти письмовою і усною терів, всі студенти оволоді ціалістів за триступеневою
системою навчання: бакалавр
мовою, вміти грамотно роз вають програмуванням,
ма —іінженер— магістр.
Після
мовляти, використовувати в шинною графікою та САПР,
чотирьох років навчання сту
своїй професіональній діяль залучаються до наукової ро
денти отримають
вчений
ності хоча б одну іноземну боти. Кращі випускники ін
ступінь бакалавра
менедж
мову, мати
потребу в пос женерії продовжать навчан
менту. Після цього бажаючі
тійному духовному і фізич ня в магістратурі, де після
можуть продовжити навчан
ному самовдосконаленні.
двох років
захищатимуть ня на п’ятому курсі і отри
Підготовка бакалаврів та дисертації
і здобуватимуть мати диплом інженера-екоінженерів на Ф РА ведеться вчений ступінь магістра ма номіста.
Найобдарованіші,
в чотирьох
основних нап шинобудування.
провчившись ще два роки,
рямках:
Добрі умови створені і можуть здобути вчений сту
1. Загальнонаукова і гума в факультетському гуртожи пінь магістра менеджменту.
нітарна (філософська, соці тку. Є змога відпочивати в
Велика увага приділяєть
ологічна, історична, психо дискоклубі, займатися спор ся побуту студентів.
Всі
логічна,
лінгвістична,
еко том.
іногородні студенти забезпе
логічна, економічна, правова
ТРАНСПОРТНОГО
чуються місцями в комфор
і юридична).
МАШИНОБУДУВАННЯ
табельному гуртожитку. Ва
2. Системотехнологічна і
ТА ТРИБОТЕХНІКИ
жливе місце в житті студен
схемотехнічна.
Здійснює підготовку
ін тів належить спорту.
До
3. Конструкторсько-техно женерів за спеціальностями складу факультету входить
логічна.
12.06 — «Обладнання і тех кафедра фізичного вихован
4. По застосуванню ЕОМ нологія підвищення зносості ня, яка має сучасні спорти
і САПР.
йкості і відновлення деталей вні зали та один з кращих
На першому курсі бака машин та апаратів» і 15.02— серед вузів України стадіон.

